Feijóo destaca que a constitución de 116
mesas locais de comercio fomenta a
participación do sector e promove medidas
para a pervivencia do pequeno comercio
nas vilas e cidades galegas
 Lembra que o pequeno comercio é “unha ordenación clave na nosa economía”, pero
tamén “para o turismo, para o mantemento da poboación nas vilas e para o
rexurdimento dos cascos históricos nas cidades galegas”.
 As mesas locais de comercio deseñarán campañas de promoción; informarán das
campañas en marcha financiadas con fondos públicos; actuarán como órgano
consultivo dos concellos; proporán iniciativas para o mantemento do sector; e serán
escoitadas na elaboración dos plans de tráfico ou de ordenación urbana.
 “Se o comercio fai cidade, debe participar e opinar nas decisións das cidades”, asegura
Feijóo lembrando que se o comercio mellora a imaxe dos núcleos históricos e é un
vehículo de desenvolvemento da vida urbana “non debe deixar de participar nas
diferentes políticas que afecten ao municipio”.
 Anuncia a fusión na Axencia Galega de Sangue e Tecidos do Centro de Transfusión
de Galicia, a Oficina de Coordinación de Transplantes, os bancos de tecidos
terapéuticos e biobancos e o Instituto de Ortopedia para racionalizar e acadar unha
xestión máis coordinada.
 Salienta a ampliación ata 10 millóns de euros das subvencións para fomentar a
contratación de 350 orientadores laborais por parte de 85 entes locais, as universidades
ou entidades sen ánimo de lucro.

Santiago, 23 de xuño de 2011.- O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe
que a constitución de mesas locais de comercio, prevista na Lei de comercio interior de
Galicia, busca fomentar a participación activa do sector na política comercial dos concellos e
promover medidas a prol da pervivencia e potenciación do pequeno comercio nas vilas e
cidades galegas. Así o subliñou na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, onde
avanzou que esta medida xa obtivo resposta de 224 municipios, onde se puxeron en marcha
116 mesas locais.

“Imos seguir traballando para que o comercio de proximidade, o pequeno comercio, sexa
unha acción estratéxica do Goberno galego, comprometendo ás administracións locais,
comprometendo ás deputacións, aos consumidores e tamén aos representantes do comercio en
cada un dos concellos de Galicia”, afirmou o mandatario autonómico. Por iso, abondou,
“seguiremos traballando polo pequeno comercio” porque é “unha ordenación clave na nosa
economía, pero tamén para o turismo, tamén para o mantemento da poboación nas vilas e
tamén para o rexurdimento dos cascos históricos nas cidades galegas”.
Segundo explicou Feijóo, coa constitución destas mesas locais de comercio avánzase nun dos
aspectos “máis importantes, que é que todos -consumidores, comerciantes, administración
local, deputacións e Xunta-, estuden, concello por concello, as medidas que podemos
implementar para que siga pervivindo o pequeno comercio na comunidade autónoma”, un
sector, lembrou, que representa o 13% do produto interior bruto e achega 100.000 empregos.
Por iso, incidiu, “imos seguir alentando a súa constitución”, que debe estar rematada o 1 de
xaneiro de 2012, “co obxectivo de lograr un maior dinamismo na modernización dese
pequeno comercio; co obxectivo de que sexa un foro de debate plural, onde os comerciantes
trasladen as súas inquedanzas e se tome nota por parte das administracións e dos
consumidores; e co obxectivo de que os comerciantes poidan falar”.
As funcións das mesas locais
As funcións das mesas locais de comercio pasan por deseñar campañas de promoción en cada
ámbito territorial; informar das campañas que están en marcha financiadas con fondos
públicos; actuar como órgano consultivo do concello e, en consecuencia, da corporación;
propoñer cantas medidas e iniciativas consideren convenientes para o mantemento deste
sector; e ser escoitadas na elaboración dos plans de tráfico e de ordenación urbana. Deste
xeito, asuntos como a peonalización de rúas ou o cambio de sentido do tráfico terán que ser
consultados e abordados nestas mesas locais e os concellos terán que escoitar aos
comerciantes antes de adoptar decisións, dixo Feijóo, “que afectan a unha actividade tan
importante para a vertebración da cidade, para manter a vida dentro dos cascos históricos e,
sobre todo, para manter os 100.000 empregos” dun sector que se ve abocado a competir coas
grandes superficies nun momento de extraordinaria dificultade e de baixada do consumo.
“Se en múltiples ocasións afirmamos que o comercio fai cidade, o comercio debe participar e
opinar nas decisións das cidades”, aseverou Feijóo, insistindo tamén en que se o comercio
mellora a imaxe “dos nosos centros históricos, se achega seguridade ás nosas rúas e é un
vehículo e motor de desenvolvemento da vida urbana, non debe deixar de participar nas
diferentes políticas que afecten ao seu municipio”. “Ese é o obxectivo e alcance” desta
iniciativa, asegurou o presidente da Xunta lembrando, ademais, que o outro obxectivo de
alcalde é lograr “a unión dos comerciantes” para que poidan “pervivir” nun momento de
baixada do consumo e nun momento de extensión das grandes superficies comerciais.

Membros das mesas locais de comercio
As mesas locais de comercio están conformadas por unha persoa representante de cada
asociación local de comercio; unha persoa das asociacións de consumidores existentes no
respectivo municipio; e representantes da administración local. Con carácter voluntario, a
administración autonómica cando considere oportuno, poderá nomear unha persoa nesa mesa,
do mesmo xeito que poderán formar parte das mesas das grandes cidades de Galicia as
persoas en representación das federacións de asociacións de comerciantes ou unha persoa
representante da cámara oficial.
Axencia Galega de Sangue e Tecidos, fusión de organismos e xestión coordinada
Na súa comparecencia ante os medios, Alberto Núñez Feijóo anunciou que o Goberno
autonómico aglutinará nunha única entidade, a Axencia Galega de Sangue e Tecidos, os
diversos centros públicos relacionados coa materia que existen na actualidade. Asegurou que
a Xunta está comprometida con “seguir optimizando o funcionamento da Administración
Pública en todas as actividades e en todos os departamentos nos que hai marxe para facelo”, e
apuntou que esta actuación no terreo sanitario lle dá continuidade á adoptada hai unha semana
en materia de turismo.
Asegurou o xefe do Goberno galego que existe “marxe para racionalizar e, por suposto, hai
vontade política para facelo”, polo que se procederá a coordinar “a situación actual de
distintas unidades administrativas dispersas e con distinto grao de maduración técnica e
científica”.
Feijóo informou de que a posta en marcha da Axencia Galega de Sangue e Tecidos suporá a
fusión “nunha única unidade do Servizo Galego de Saúde”, do Centro de Transfusión de
Galicia, a Oficina de Coordinación de Transplantes, os bancos de tecidos terapéuticos e os
biobancos e o Instituto de Ortopedia. Resaltou que esta iniciativa xa se levou a cabo en
Cataluña, País Vasco e Navarra e permitirá “a organización e a coordinación de todo o
abastecemento de sangue e dos seus derivados, a coordinación dos transplantes de órganos e
tecidos, o procesamento e almacenamento de células e tecidos, as mostras biolóxicas humanas
con fins terapéuticos e o Instituto de Ortopedia”.
10 millóns de euros para incentivar a contratación de 350 orientadores laborais
En materia de emprego, o titular da Xunta resaltou que o Consello acordou hoxe ampliar ata
os 10 millóns de euros o orzamento da convocatoria de subvencións para accións de
formación e orientación na busca de traballo. Explicou que os beneficiarios destas axudas
serán “85 entes locais, as universidades e entidades sen ánimo de lucro”.
Alberto Núñez Feijóo indicou que se trata a segunda ampliación do orzamento desta partida,
que inicialmente era de 7,2 millóns, e resaltou que o seu obxectivo é “favorecer a contratación
de 32 orientadores laborais.” Deste xeito, dixo, a Xunta continúa a traballar para, a través de
técnicos contratados por esas entidades colaboradoras, “diversificar a captación de emprego,
non só a través do Servizo Público de Emprego, senón tamén doutras entidades que poidan ter
algunha relación e algún éxito na consecución de emprego”.

